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 احلنطة يف منو وحاصل املختلفة باألمحاض نوعية مياه الري ورمسدتها تأثري

Triticum aestivum 
 
 الخفاجين ايفان عبد الحس

 جامعة القادسية –كلية الزراعة 
Razera_1000@yahoo.com 

 
 11/1/7117 تاريخ قبول النشر :                   11/11/7112تاريخ استالم البحث : 

 الخالصة
 Potassiumhumate)بالـ  نوعية مياه الري ورسمدتهالدراسة تأثير  اجريت تجربة

ثمانية  التجربةشملت  ، صنف مويلحة aestivum Triticum ( في نمو حاصل الحنطةKSCو
ورسمدة مياه  Potassium humate مياه النهر بالــ النهر ومياه البزل ورسمدةالري بمياه  معامالت

تجربه كاملة  في( Potassium humate)+KSC الثنائيةورسمدة مياه النهر   (KSC)بالـ النهر
 )الكلوروفيل الكلي  ، طول السنبلة،  ارتفاع النبات مثل النمو مؤشراتقيست . (CRDالتعشية )

(SPAD)  دليل الحصاد%، ومحتوى االوراق من) ، ،حاصل الحبوب البايولوجي،الحاصلN وP 
 .(% Kو

تلتها  ( لمياه النهرhumate) Potassium +KSC  الثنائية الرسمدة  تفوق معاملة نتائجالأظهرت 
للرسمدة الثنائية  الزيادةوبلغت نسب  Potassium وبالــ  KSCة بالــاالحادي سمدةمعاملة الر
، في  ( %% 27% و 72%، 72 )ارتفاع النبات وطول السنبلة وحاصل الحبوب بالتتابع  لألحماض

دة ايضا وبلغت رسمدون رسمدة قياسا بمياه البزل مع ال حين أظهرت النتائج تفوقا معنويا لمياه النهر من
حققت  . للحاصل البايولوجي وحاصل الحبوب وصفة دليل الحصاد % (2% و 1%، 2نسب الزيادة ) 

اصل حبوب بلغ ح(لمياه البزل humate) Potassium +KSCباالحماض  الثنائية  املة  الرسمدةمع
مساويه الى حاصل حبوب مياه النهر من دون رسمدة  والتي هي تقريبا 1-غم. اصيص18.76
 .1-غم. اصيص18.78والبالغة

 
 .KSC ،  Potassium humate : الحنطة، نوعية مياه، الرسمده ،  المفتاحيةالكلمات 

 

 املقدمة
من  .Triticum aestivumة  تعد الحنط

واكثرها استهالكا" المحاصيل الحيوية المهمة  
 غذائيا مهما لما تحتوي ونها مصدرافضال عن ك

وبروتينات  كربوهيدراتمن مصادر غذائية من 
 غذائيةعناصر ودهون وفيتامينات و

وتعد (. ,2008واخرون  Fardetوالياف)
والمكون  الرئيسيالزراعة  محصولالحنطة 

من اهم الحبوب انها الغذائي االهم في العالم كما 
قيم التغذية االساسية لألنسان في ضوء 

(FAO،2009). 
نوعية مياه الري من اهم العوامل المؤثرة  تعتبر

في انتاج المحاصيل الزراعية خاصة تحت 
الجافة والتي يقع  ظروف المناطق الجافة وشبه

الذي يعاني من نقص حاد في ضمنها العراق 
 سقوط االمطارنتيجة تذبذب  ياه العذبهموارد الم

وحوكمة المياه من قبل  لسنوات االخيرةافي 
.  الدول المشاطئه لمصدر نهري دجلة والفرات

 يستوجب البحث عن مياه ذات نوعيات لذا
 الستخدامها معالجتها اوكالمياه المالحه  اخرى

 بمستوى ادنى من االنتاجفي المجاالت الزراعية 
مياه  . تحوي او تبني االصناف المقاومة للملوحة

متباينة  يها المياه العذبة على نسبالري بما ف
 ري لذا فان الذائبةمن االمالح  والنوعيةالكميه 
بات دقيقه لمتطلبات دون حسا باستمرارالتربة 

الترب ومايترتب  دي الى تملحالغسل سوف يؤ
عليه من اثار سلبيه من تدهور صفات الترب 

الى  باإلضافة والحيويةوالفيزيائية  الكيميائية
 يستوجب عليه للنباتات . الملحيةاالجهادات 

االثار السلبية من تقليل ال في الحد او التفكير
النباتات وحاصل نمو  فيلألمالح 
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 Mikkelsern اشار( . 2006،الجوذري)
مصلحات  ومنها الأستخدام الى ان  (2005)

 االحماض د العضوية التي تحتوي علىواالم
 Fulivic acid و Humic acid العضويه

اللذان يحتويان على مجاميع فعالة بنسبة 
ال الكلي على هيئة تراكيب من الدب26%
الى التقليل من  (C=0،OH،COOH)مختلفة

تعد  وقد.  الضرر الفسلجي لالجهاد الملحي
مهما مصدرا  االحماض الدباليه والعضويه

لنيتروجين والبوتاسيوم والفسفور ل
(Verkaik،2006.) عبد كما اشار الجوذري و

قد  KSC( الى ان رسمدة سماد 7112)السادة
النهر والبزل ملوحة مياه خفضت من مستويات 

بعد عدة غسالت متتالية قياسا بأعمدة التربة 
 الغير معاملة . 

 خلطهي   (Fertigation)الرسمدة اوالفرتكة
مع مياه الريوحقنهامن خالل انظمة  االسمدة

 تناغمالتي ت واالزمنه الري المختلفة وبالكميات
 ومراحل نموه المختلفةالنبات الفسلجية  حالةمع 

في نمو النبات  اساسيينويتم خاللها ربط عاملين 
. وتعد هذه الطريقه من لري والتسميدوهما ا

 والسائله الذائبة الطرائق الكفوءة إلضافة االسمده
(Segars،2002 و Fares و 

Abbas،2009) وذكر Zhang  واخرون
الدبال في التربة  ( ان توفر حامض(2012

العضوية االكثر ثباتا واد الم من والذي يعد
مما يزيد من  pHتفاعل التربهيساعد في تعديل 

وخاصة  التربةالغذائية في  عناصرجاهزية ال
الفسفور والعناصر الصغرى ويجعلها اكثر 

للنبات. ان مجموعة االمين في احماض  تيسرا
الدبال تعمل على ادمصاص ايون الفوسفات 

لسالب وتحسين جاهزيتها ا
 بينكما .  (2006واخرون،Lutzow)للنبات

Brunetti و Charles (2006 ان استعمال)
مشتقات حامض الدبال يسهم في حركة وانقسام 
الخاليا نتيجة قدرة جزيئات الحامض على 
الدخول الى المجرى الخلوي من خالل التأثير 

 Paksoyووجد على نفاذية االغشية الخلوية . 

ان لحامض الدبال تأثير  (2010واخرون )
حاصل الكمية النمو وزيادة في  ومعنوي ايجابي

يعد مصلحاً  والكبريتللنباتات وتحسين نوعيتها .
للترب الكلسية النه يعمل على خفض تفاعل 

وزيادة جاهزية العديد من العناصر  pHالتربة 
الغذائية مثل الفسفور والبوتاسيوم والكبريت 

(Jose و 2007ن،واخرو Abd El-Hadyو 
Shaaban،2010 وان ذلك قد يؤدي الى )

زيادة امتصاصها من قبل النباتات وتركيزها في 
االوراق باالضافة الى ذلك يعد الكبريت مغذيا 
ضروريا لنمو النبات لوظائفه المتعددة داخل 
النبات كونه يدخل  في تركيب بعض االحماض 

 Cysteineوالـ  Cystineاالمينية مثل الـ 
والتي تشترك في بناء  Methionineوالـ 

البروتين ، وكذلك دوره غير المباشر في بناء 
( وذلك 2005واخرون ،  (Havlinالبروتين 

 .قد يؤدي الى تحسين النمو الخضري للنباتات
وعليه وبناء على ماجاء فقد اجريت هذه التجربة 

نوعية مياه الري والرسمدة بهدف دراسة تاثير 
 KSCأوPotassium humateبالــاالحادية 
 Potassiumاوكليهما

humate)+KSC في نمو الحنطة وحاصلها)
من النتروجين والفسفور  أوراقهامحتوى و

 .والبوتاسيوم
 

 ق العملائوا  وررامل
اجريت هذه التجربة على نبات الحنطة 

Triticum aestivum.  صنف .... والذي
يوصف على انه مقاوم للملوحة وتم الحصول 

البرنامج الوطني لتنمية وزراعة  علية من محطة
نفذت التجربة في كلية  الحنطة في العراق

الزراعة / جامعة القادسية وزرعت البذور في 
كغم بتاريخ  11اصص بالستيكية سعة 

بذرة لكل اصيص  11وبواقع  11/11/7112
ا. -نبات اصيص5 ات الى خفت بعد االنب

 (.1ذات خصائص مبينه جدول ) تربة استعملت
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 الدراسةبعض خصائص تربة  (1)جدول 
Value Characters 

 
50 

200 
750 

Loamy Sand 
1.32 
7.5 

Particle size distribution (gm kg-1) 
Clay 
Silt 

Sand 
Texture 

Ec (ds m-1)(1:1) 
pH 

 
15 
11 

188 

Available macronutrients (mg kg-1) 
N 
P 
K 

1.1 Bulk density (meq m-3) 

13 SOM gkg-1 

 
ية معامالت تضمنت معامالت التجربة ثمان

مياه الري ماء نهر  (1وكالتالي : )
 ماء بزل ( 7) 1-ديسيسيمنز م1.2
بــ المرسمدة مياه النهر  (2) 1-ديسيسيمنز م6.7

 Potassium humateمن الــ1-مل لتر2
 Fulvic و Humicacidعلــــى) والحاوي

acid%18 وOrganic Mater %16.5 
 مياه النهرPotassium%3) (2 )والــ

 (KSCمن الــ1-مل لتر2بــ المرسمدة 
Sulfacid 41( الحاوي على الكبريتSO3 %

مياه النهر ( 1) يوريا %15والنتروجين 
+ (Potassium humateالثنائيه المرسمدة 

KSC )(6 ) مع مياه البزلPotassium 
humate (2 ) المرسمدة مياه البزل

الثنائيه المرسمدة مياه البزل ( 2)  (KSC)بالـ
humate) Potassium +KSC)  وكانت

الرسمدة الثنائيه بكميات متساويه من االسمدة 
 لكل من1-مل لتر2السائلة 

humatePotassium و KSC  خلطا مع
 بشكل سقي سيحي تمت عملية الري الري، مياه

، كررت المعامالت ثالث مرات وبذلك يكون 
، وحدة تجريبية( 24)التجريبية الوحدات عدد 

( CRDوضعت التجربة في تصميم تام التعشية)
وقورنت متوسطات المعامالت باستخدام 

 .0.05عند مستوى احتمال LSDاختبار
 -القياسات التاليه: في مرحلة النضج التام تم

تم قياس اطوال جميع  :( سم) ت.النبا ارتفاع .1
، بمسطرة قياس النباتات في االصيص

مدرجة من قاعدة النبات حتى قاعدة السنبلة 

ثم  للساق الرئيس )باستثناء طول السنبلة(
 .ذ المعدلخا

: قيس اطوال السنابل  (سم) طول السنبلة .2
لكل نباتات االصيص من كل معامله من 
العقدة السفلى لحامل السنبلة وحتى قمتها 

ثم اخذ بمسطرة قياس مدرجة عداطول السفا 
 المعدل.

تم قياس   % من التزهير50في مرحلة  .3
الكلوروفيل الكلي بواسطة جهاز قياس 

 .SPADالكلوروفيل الحقلي 
الماااادة العضاااوية : قااادرت الماااادة العضاااوية  .4

وفق ما جااء  Blackو  Walkelyبطريقة 
 Black (1965.)في  

قدر ( 1-غم.اصيص) الحاصل البايولوجي .5
لجميع النباتات الموجودة في االصيص 
الواحد حيث وزنت النباتات بكاملها )حبوب 

 .+ قش(
بعد ( 1-يصاص غم.) حاصل الحبوب .6

المحصودة من كل الدراس اليدوي للنباتات 
، وبعد عزل القش اصيص وحدة تجريبية

عن الحبوب وتنظيفها جيداً تم وزن الحبوب 
 .)A.O.A.C ،1975% )12عند رطوبة 

ُحسب  من قسمة حاصل ( %)دليل الحصاد  .7
 111× على الحاصل البايولوجي الحبوب 

(Donald  ،1962.) 
خمس اوراق علم ممثلة من كل أخذت  .8

وغسلت بالماء المقطر وجففت  اصيص
 65هوائياً وفي الفرن على درجة حرارة 

مئوية حتى ثبات الوزن وطحنت ووضعت 
في علب بالستيكية للتحليل الكيميائي  .تم 
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التحليل بعد أجراء عملية الهضم الرطب 
 باألحماض تم تقدير.

عنصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم  .9
حسب الطرائق المشار إليها في 

(Hayens،1980.) 
جمعت البيانات وحللت بواسطة الحاسوب  .11

وقورنت المتوسطات  Genstateببرنامج 
(عند مستوى LSDألقل فرق معنوي )

 .0.05معنوية 
 

 النتائج واملناقشة
المعامالت جميع ( ان 2يالحظ من جدول )

عند الرسمدة الثنائيه لماء النهر بالــ زادت 
humate) Potassium +KSC ) في

وطول السنبلة وقيمة الكلوروفيل  ارتفاع النبات 
(SPAD وكانت على التوالي )(سم110.8)  ،
قد تحقق  ( و SPAD 36.2سم( ، ) 20)

لمعاملتي ماء البزل وماء مقارنة وبفارق معنوي 
ى التوالي النهر من دون رسمدة والتي كانت عل

و   13.25، )سم (87.57و 85.33)
( SPAD()19.93و  24.93سم ، ) (16.21
 في حين حققت رسمدة مياه البزل بالــ.  بالتتابع

humate Potassium  ارتفاعا تقريبا
لمعاملة مياه النهر من دون رسمدة .  مساويا

الى ذلك تبين ان الرسمدة الثنائيه لماء  باإلضافة
( humate) Potassium +KSCبالــ البزل

سم قياسا 93.33قد حققت ارتفاعا معنويا بلغ 
 humate بماء النهر المرسمد بالــ

Potassium سم  ، اما 88.40والبالغ فقط
طول السنبلة  فقد توفقت معنويا مياه النهر 

+KSC ( على غرار 19.23والذي بلغ ) سم
اطوال السنابل المعاملة بمياه البزل ولكافة 

( 7المعامالت وكما هو موضح في جدول رقم )
.

  
 ( تأثير نوعية مياه الري ورسمدتها باألحماض المختلفة في بعض الصفات الخضرية2جدول رقم )

 الصفات     المعامالت              
ارتفاع 
 النبات.سم

طول 
 السنبله.سم

 SPADالكلوروفيل

 19.93 16.21 87.57 مياه نهر

 Potass  hum 88.40 17.87 27.33مياه نهر +

 KSC 99.23 19.23 34.37مياه النهر +

 Potass hum+ KSC 110.8 20.00 36.20 مياه النهر

 24.93 13.25 85.33 مياه بزل

 Potass  hum+ 87.20 16.13 30.87 بزل مياه

 KSC 88.13 16.83 37.30مياه بزل+

 Potass hum+ KSC 93.33 17.74 42.87 مياه بزل

L.S.D 0.05 3.053 1.222 3.053 

 
روفيل الكلي نلحظ من الجدول اما بالنسبه للكلو

 قد ازداد معنويا عند الري بمياه البزل انه ( 2)
( 24.93SPAD  بالري بمياه النهر ) والبالغة

19.93SPAD  في حين حققت معامالت
الرسمدة االحادية والثنائية قفزات معنوية وبلغت 

 33.37و (43.2ب الزيادة ــــــــــــــــنس
ماء النهر بالــ   لرسمدة (%26.33و

Potassium humate وKSC 

قياسا  (humate) Potassium +KSCو
اما رسمدة  ، بماء النهر من دون رسمدة بالتتابع

تسير بنفس االتجاه وبلغت مياه البزل فكانت 
(% 29.87و36.30و41.87)نسب الزيادة

 Potassium االحاديه بالــ للرسمدة 
humate وKSC والثنائيهhumate)   

Potassium +KSC بالتتابع مقارنة بماء )
 البزل من دون رسمدة.
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 ورسمدتها باألحماض المختلفة في الحاصل ومكونات الحاصل( تأثير نوعية مياه الري 3) جدول

 الصفات           المعامالت            
الحاصل البايولوجي 

1-غم.أصيص  
 حاصل الحبوب

1-غم.أصيص  
 دليل الحصاد

% 

 47.52 18.78 21.22 مياه نهر

 Potass  hum 22.81 19.04 50.48مياه نهر + 

 KSC 22.22 21.35 53.27مياه النهر +

 Potass hum+ KSC 22.66 21.35 56.93 مياه النهر

 30.31 9.47 21.22 مياه بزل

 Potass  hum+ 27.77 16.09 37.82 مياه بزل

 KSC 21.22 16.70 39.01مياه بزل+

 Potass hum+ KSC 21.26 18.76 45.92 مياه بزل

L.S.D 0.05 2.11 2.675 4.054 

 
من البيانات فتتضح اما صفة حاصل الحبوب 

معاملة الرسمدة  ان( 3الواردة في الجدول )
( humate) Potassium +KSCالثنائية

معنويا في حاصل الحبوب قد تفوقت  لمياه النهر
قياسا بمعدل  1-غم أصيص21.35،اذ بلغ 

 رسمدةمياه البزل من دون  حاصل حبوب
معامالت كما ان  ( 1-غم أصيص 9.47)

تفوقت قد لمياه النهر  واالحادية الرسمدة الثنائية
مياه ري النهر من هي االخرى معنويا على 

 19.04و 21.35والبالغة  دون رسمدة
 (humateللمعامالت1-غم أصيص18.78و

Potassium +KSCو ) (KSCو ) 
(Potassiumhumate بالتتابع في حين لم )

 تبدى هذه المعامالت فروقا معنوية فيما بينها  
الى تفوق معاملة  ونالحظ من نفس الجدولكما 

 humate) Potassiumالرسمدة الثنائية
+KSCمعنويا في الحاصل  ( لمياه النهر

،  1-غم أصيص66.33 البايلوجي حيث بلغت

 (humateوتفوق معاملة الرسمدة الثنائية
Potassium +KSCمعنويا في  ( لمياه النهر

%  قياسا  16.82دليل الحصاد اذ بلغت  

 لمياه البزل من دون رسمدة بمعدل دليل الحصاد
21.21  % . 

 الخلط الثنائي ( ان4تشير نتائج الجدول )
 humate)  Potassiumحماض لال
+KSC قد حفز النباتات على (  مع ماء النهر

امتصاص عنصر النتروجين وكان ذلك واضحا 
% قياسا 2.39حيث بلغ تركيز النتروجين 

 والبالغه  مياه النهر من دون رسمدةبمعامله 
وبفارق معنوي وبنسبه زياده بلغت %1.53
الرسمدة  لم تحققو% 56.20
 (Potassium humate)  +KSCالثنائيه

 ي زيادة في تركيزلمياه البزال
مياه البزل من قياسا بمعامله %2.20النتروجين

في حين اشارت ،% 2.23والبالغة دون رسمده
النتائج الى تاثير مياه البزل من دون رسمدة 
معنويا في زيادة تركيز النتروجين وبلغ 

من دون رسمدة  نة بمياه النهرر% مقا2.23
ولم تحقق الرسمدة االحاديه  %1.53والبالغة 

فيما بينها والثنائيه لمياه البزل فارقا معنويا 
 .بتركيز النتروجين قياسا بمياه البزل العاديه
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نسبة العناصر النتروجين باألحماض المختلفة في  ( تأثير نوعية مياه الري ورسمدتها4جدول )
 االوراق والفسفور والبوتاسيوم في 

 تركيزK% تركيزP% تركيزN% الصفات          المعامالت             

 1.63 0.31 1.53 مياه نهر

 Potass  hum 1.80 0.36 2.78مياه نهر + 

 KSC 1.99 0.44 2.36نهر + مياه

 Potass hum+ KSC 2.39 0.42 2.90 نهر+ مياه

 0.95 0.16 2.23 مياه بزل

 Potass  hum+ 2.26 0.23 2.18 بزل مياه

 KSC 2.28 0.31 1.42مياه بزل+

 Potass hum++ KSC 2.20 0.29 2.57 مياه بزل

L.S.D 0.05 0.59 0.18 1.01 

 
 إن باإلضافة إلى ذلك نلحظ من الجدول نفسه

 تقد حفز رسمدة األحماض بنوعيتي مياه الري
ت تراكيز على امتصاص الفسفور وكان الحنطة

(%                  0.42و0.44و0.36و0.31الفسفور)
لمياه النهر من دون رسمدة ورسمدها االحادية 

( و Potassium humate)والثنائيه بالــ 
(KSCو )humate) Potassium 
+KSC) 0.16و) ةكن معنويلكنها لم ت بالتتابع 
(% للمعامالت انفة 0.29و 0.31و 0.23و

الذكر لمياه البزل لكنها لم تكن معنويه ايضا ،في 
حين حققت معامالت رسمدة مياة النهر بالــ 

(KSCو )humate)  Potassium 
+KSC زياة معنويه في امتصاص الفسفور )

 قياسا بمياه البزل من دون رسمدة ورسمدتها بالـ
Potassium humate . 

ويبدو إن محتوى االوراق من البوتاسوم  اخذ 
رسمدة معاملة  تتفوق نفس اتجاه النتروجين اذ

  (humateالثنائيه لالحماض مياه النهر 
Potassium +KSC)   تلتها معاملة

(Potassium humate)  ثم رسمدة
(KSC )  اذ بلغت النسب وبفارق معنوي

 (2.78و 2.36     و2.9 ) المئويه للبوتاسيوم
  %1.63قياسا بالمقارنه والبالغه بالتتابع  % 

ونلحظ من الجدول نفسه ان هناك انخفاض في 
محتوى االوراق من البوتاسيوم في اوراق 
الحنطه المرويه بمياه البزل قياسا بمياه النهر من 

 دون رسمده لكنها لم تكن معنويه .

للسماد الذائب  يبدو ان نتائج الري المرسمد
(KSC) الذي يحتوي على النايتروجين من

مصدره اليوريا والكبريت من مصدره 
SO3 وتحسين الخصائص الكيميائية والحيوية

والخصوبية للتربة عن طريق تحميض التربة 
اسفل النبات بعملية النترجة وتكوين حامض 
الكبريتيك مما ادى ال زيادة جاهزية كل من 

كلسية  هالفسفور والزنك والنحاس في ترب
 (2007واخرون Jose) ابهة لتربة الدراسةمش
( حيث كان 2012واخرونFademehو)

تأثير كل من جاهزية الفسفور والنايتروجين في 
مصادره المختلفة عن طريق االسمدة ذات اثر 

 واضح على معالم النمو .
وعلى الرغم ان عنصر البوتاسيوم اليتواجد في  

اي مركب عضوي كعنصر بنائي لكن دوره من 
مات المختلفه والتي يكون هو يتنشيط االنز خالل
ل االول عن هذا التنشيط ولكن من اهم والمسؤ

وظائفه في الخليه النباتيه يمكن تصنيفها الى 
حيويه مثل التنظيم االزموزي  -وظائف فيزيائيه 
حيويه مثل تمثيل البروتين  - واخرى كيميائيه

 Shafeekوتنشيط االنزيمات )
 (.7117واخرون،

البد من تعزيز البحث بمصادر عن دور االمالح 
في خفض  النمو ولحاصل ودور المصلحات في 

 .ذلك 
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 . االستنتاجات
لحنطة لالفسلجي  معالم النمو إنالتجربة  تبين من

ورسمدتها  قد تباينت تبعا لنوعية مياه الري 
 Potassium humateبالــ االحاديه 

 humate)  Potassiumوالثنائية  KSCو
+KSC)  وان الرسمدة االحادية والثناثية لنوعية

المياه المختلفة قد اثرت في زيادة حاصل الحنطة 
حيث نالحظ  وبالخصوص مياه البزل المالحه

ومن خالل النتائج المستحصلة ان هناك تحسن 
 Potassiumبنوعية مياه البزل المرسمدة بالــ 

humate وKSC  والثنائيةhumate)  
Potassium +KSC والتي انعكست على  )

تراكيز العناصر الغذائية الكبرى في النباتات 
فضال عن تحسن الخواص الفيزياوية و الكميائية 
لمياه البزل حيث ساعدت على زيادة جاهزية 
العناصر المتوفرة بالتربة وان هذا التحسن 

بالقدر الحاصل على رسمدة مياه البزل اليقل 
في مياه  عن التحسن في النتائج المستحصلة

تستنتج ان هناك فروقات معنوية  عليهالنهر 
واضح بكمية الحاصل للحنطة وصفات التربة  
اثناء رسمدة مياه البزل او مياه النهر باالسمدة 
العضوية والتي سيكون لها االثر الكبير في 

 االستفادة القصوى لمياه البزل ..
 

 املصا ر .
. تأثير المعالجة 7112الجوذري و عبد السادة 

 KSCالمغناطيسية للمياه ورسمدة سماد 
sulfacid  في كفاءة غسل امالح التربة
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The Effect of Irrigative Quality Water by Addition Various 

Acids of Growth and Wheat Total (Triticum aestivum) 
 

Evan A. Al-Khafaji 

College of Agriculture 

University of Al-Qadissiyah 

Abstract  

An experiment has been conducted to study the effect of the quality of 

irrigation water quality and festination with Potassium and KSC in wheat 

(Triticum aestivum) cv Moelhu growth productivity. Eight treatments were 

applied ; irrigation with river water , drainage water , river water plus Potassium 

humate , river water plus KSC , river water plus Potassium humate plus KSC , 

drainage water plus Potassium humate , drainage water plus KSC , drainage 

water plus Potassium humate plus KSC . The treatments are put in completely 

randomized design with three replications . The parameters measured included ; 

plant height , spike length , total chlorophyll in SPAD , biological yield , grain 

yield , harwst index and NPK leaves content .  

The results show outweigh the treatment of river, the added organic 

matter type Slphoric acid and type Potassium humate as compared with the 

other proportion like the rate of chlorophyll in the leaves, while not it's 

significantly different from the treatment by drainage water that added organic 

matter to both previous properties, but it's significantly different as compared 

with it by plant height feature . and  the drainage water excelled with added two 

types of organic matter in the character of the length of the tufts compared with 

the comparison treatment and treatment of river water that the added matter of 

both two types of organic material that are used in the experiment. 

 

Keywords : Water Quality , Wheat , KSC   ،  Potassium Humate.  


